
 

 

 

     

 

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

τον Υπουργό Υγείας  

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Γιατροί στο ΚΥ Κρατουμένων Κορυδαλλού παραιτήθηκαν χωρίς να έχουν 

πληρωθεί τα δεδουλευμένα τους καθώς στο χώρο εργασίας τους υπάρχουν κοριοί» 

 

Σύμφωνα με καταγγελίες τέσσερις γιατροί που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Ειδικό 

Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού με συμβάσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών 

παραιτήθηκαν, όντας απλήρωτοι επί μήνες και χωρίς να έχει υπάρξει καμία μέριμνα για τις 

συνθήκες εργασίας τους, όπου είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμα και κοριούς.  

Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, Οι συγκεκριμένοι γιατροί που κάλυπταν τις 

εφημερίες του νοσοκομείου και ψυχιατρείου των Φυλακών Κορυδαλλού από το απόγευμα 

μέχρι τα ξημερώματα, με αμοιβή 350 ευρώ καθαρά (τα οποία θα γίνονταν 750 ευρώ 

καθαρά σύμφωνα με εξαγγελίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), έμειναν επί 

μήνες έμεναν απλήρωτοι, ενώ μόλις πριν από ένα μήνα εξοφλήθηκαν οι εφημερίες του 

2019 και δεν έχουν πληρωθεί τίποτα από το 2020. 

Στις 22 Μαΐου 2020, ενημερωνόμαστε πως ένας από τους καταγγέλλοντες γιατρούς 

ασθένησε βαριά εξαιτίας δήγματος από κοριό, με αποτέλεσμα να ακυρώσει 

προγραμματισμένο σοβαρό χειρουργείο ασθενούς του σε έτερο ιδιωτικό νοσοκομείο, 

όπου και εργάζεται, οπότε και υπέβαλε άμεσα την παραίτησή του στη διευθύντρια του 

Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού. Στις 8 Ιουλίου παραιτήθηκαν άλλοι τρεις 

γιατροί που δαγκώθηκαν από τους κοριούς, μεταφέροντας, μάλιστα, το πρόβλημα σπίτι 

τους, αναγκαζόμενοι στη συνέχεια να κάνουν απεντομώσεις με δικά τους έξοδα.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

φέρεται αφενός απαντά στο πρόβλημα των κοριών λέγοντας «Υπομονή, φτιάχνουμε νέες 
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φυλακές στον Ασπρόπυργο» και αφετέρου να αναιρεί τις εξαγγελίες του για την αύξηση 

της αμοιβής των συγκεκριμένων γιατρών λόγω υπαιτιότητας του Υπουργείου 

Οικονομικών, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για τις καταγγελίες αυτές; 

2. Οι απεντομώσεις και οι μυοκτονίες κόστους 739.388 ευρώ δεν μπορούσαν να 

λύσουν το πρόβλημα των κοριών;  

3. Πότε ακριβώς έγιναν οι απεντομώσεις και οι μυοκτονίες; 

4. Πραγματοποιήθηκε απεντόμωση και στο ΚΥ Κρατουμένων Κορυδαλλού; 

5. Ποιος θα αποζημιώσει τους γιατρούς για τα δήγματα από κοριό, τα χαμένα 

χειρουργεία τους σε ιδιωτικά νοσοκομεία λόγω της ελλιπούς υγιεινής στο ΚΥ 

Κρατουμένων Κορυδαλλού καθώς και για την απεντόμωση που έκαναν στα σπίτια 

τους; 

6. Για ποιο λόγο το Υπουργείο Οικονομικών αναίρεσε, κατά φερόμενη δήλωση του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την αύξηση της αμοιβής από 350 ευρώ σε 750 

ευρώ, για την οποία μάλιστα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φέρεται να είχε 

δεσμευτεί στους γιατρούς; 

7. Ποιες άμεσες ενέργειες θα κάνει η Κυβέρνηση για την πλήρη αποζημίωση των 

δεδουλευμένων των παραιτηθέντων ιατρών και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος θα 

εξοφληθούν πλήρως; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




